Regulament concurs ”Fotografi la inaltime”
Perioada campaniei: 24 Aprilie - 5 Mai
Concursul se va desfasura in perioada 24 aprilie – 5 Mai pe platforma Facebook si este exclusiv
pe teritoriul Romaniei.
Concursul se adreseaza tuturor persoanelor fizice care au implinit varsta de 18 ani.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda prin eliminarea dreptului
de participare la acest concurs persoanelor care incearca sa fraudeze. Orice persoana care
incearca sa fraudeze va fi automat descalificata si va pierde dreptul de a participa la concurs. Se
intelege ca tentativa de frauda inscrierea in concurs a unor fotografii realizate de alte persoane
decat cele care participa in acest concurs.
Perioada de participare in concurs: 24 aprilie – 5 mai 2018.
Pentru a intra in concurs participantii trebuie sa respecte conditiile de participare de mai jos:
-

sa detina o poza cu peisajele montane din Romania si sa aiba drepturi de autor asupra ei
sa distribuie fotografia public pe contul sau de Facebook, impreuna cu hastagurile:
#fotografilainaltime, #instantaneemontane si #HotelCarmenPredeal
sa adauge o descriere pozei in care sa mentioneze locatia in care a fost facuta

Criteriile de jurizare sunt bazate pe reusita suprinderii unui peisaj deosebit si originalitatea
comentariilor care insotesc fotografia.
Castigatorii sunt stabiliti de juriul concursului format din: DescoperimRomania.ro, Romania
Turistica și Explovers, in baza unui punctaj si vor fi anuntati pe pagina de Facebook a hotelului
Carmen din Predeal, in decursul zilei de 8 mai 2018.
Castigatorii vor fi contactati pe Facebook in perioada 8 – 11 mai 2018 de catre un reprezentant
al organizatorului in vederea intrarii în posesia premiului.
Costurile livrarii premiilor vor fi suportate de catre organizator.
Cele 3 premii consta in: un city break la munte* (locul 1), un aparat de fotografie polaroid (locul
2) și o reducere de 20% pentru cazare la hotelul Carmen** (locul 3).
Castigatorii trebuie sa raspunda cu coordonate de identificare (nume, prenume, adresa, telefon)
in termen de doua zile de la contactare. In caz contrar premiul va reveni urmatorului desemnat.
Nu se vor lua in considerare acele date trimise de participantii care au continut obscen,
defaimator, amenintator, pornografic, de hartuire sau care incalca vreo lege, iar participantii vor
fi descalificati din concurs.
Prin inscrierea la concurs, participantii sunt de acord automat cu preluarea fotografiei și a
datelor insotite de aceasta de către organizator în vederea realizarii brosurii turistice.

* exceptie facand perioada de sarbatori legale
** exceptie facand pachetele & ofertele de servicii turistice

